
Nd. 58. Frumvarp til laga
um virk jun  Tungufoss í Rangárvallasýslu.

F lm . : Ingólfur Jónsson, Jóhann  Jósefsson, Helgi Jónasson.

1. gr.
Rangárvallasýslu og Vestmannaeyjakaupstað heimilast að reisa og reka raforku- 

stöð við Tungufoss í Rangárvallasýslu, til þess að vinna þar ra fo rku  til almennings- 
þarfa, og leggja háspennutaugar um Rangárvallasýslu og streng til Vestmannaeyja, 
svo og gera afspennistöðvar og þau m annvirki önnur, er með þarf  til þess að koma 
orkunni til notenda.

2. gr.
Áður en byrjað  er á verkinu, skal senda atv innum álaráðherra  frum drætti  að 

hinum  fyrirhuguðu m annvirk jum  ásamt lýsingu á þeim. Getur ráðherra  krafizt þeirra 
breytinga á fyrirhugaðri tilhögun verksins, sem nauðsynlegar kunna  að þykja, að 
dómi sérfræðinga, vegna almenningshagsmuna.

3. gr.
Þegar Rangárvallasýsla og V estm annaeyjar hafa reist orkuverið við Tungufoss 

og tekið það í notkun, skal v irk jun in  rekin sem sjálfstætt fyrir tæki með sérstöku 
reikningshaldi, samkvæmt reglugerð, sem atv innum álaráðherra  staðfestir.

4. gr.
Raforkuverið við Tungufoss selur ra forku  til nota í Rangárvallasýslu og Vest- 

m annaeyjum  frá  fyrirhuguðum  háspennulínum  á fv rr  nefndum  stöðum.

5. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt, geg'n þeim tryggingum, er hún  tekur gildar, að ábyrgj- 

ast fyrir  hönd rikissjóðs allt að 5 milljón k róna  lán fy r ir  Rangárvallasýslu og Vest- 
m annaey jar  til ra fv irk junar  samkvæmt lögum þessum, þar með ta ldar háspennulínur 
og afspennistöðvar.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r  g e r  ð .
Tungufoss hefur verið m ældur og gerð áætlun um virk jun  þar. Kemur verkfræð- 

ingum saman um, að skilyrði til v irk junar  þar séu scrstaklega góð. Aflið er um 6 þús. 
hestöfl. Má fullyrða, að það er nóg afl fyr ir  Rangárvallasýslu og Vestmannaeyjar 
um langa framtíð, enda þótt ráð sé fy r ir  því gert, að iðnaður rísi upp í þessum byggð- 
arlögum og fólksfjölgun þar eigi sér stað i stórum stil.

Það hefur oft verið talað uin erfiðleika i sambandi við raflýsingu í sveitum og 
það ekki að ástæðulausu. En erfiðleikarnir mega ekki vaxa m önnum  svo í augum, 
að þess vegna verði ekkert hafzt að í þessu efni. F ram tíð  sveitanna er undir  því 
komin, hvaða skilning hv. alþm. og allur a lm enningur í Iandinu hefur á þessum 
málum. Það er kostnaðarsaint að reisa orkuver og leiða rafm agnsnet um allar helztu 
byggðir landsins, en það er mögulegt og framkvæmanlegt, og m. a. þess vegna er 
frum varp  þetta flutt.

Byggðin í Rangárvallasýslu liggur að mörgu leyti mjög vel til þess að rafmagns- 
netið geti með tiltölulega léttu móti spennt greipar um flesta bæi þar. Þ a r  eru þétt- 
byggðar sveitir með m aigs konar skilyrði, fr jósam ar sveitir, sem liggja vel við sam- 
göngum, sveitir með óteljandi framtíðarmöguleika, enda oft talað um sérstaka mögu- 
leika þ ar  fy r ir  býlafjölgun vegna góðra ræktunarskilyrða . I sýslunni eru að rísa upp



þorp í sambandi við kaupfélögin, enda m unu þau þorp fá góð vaxtarskilyrði þegar 
rafmagnið er komið, í sambandi við ýmiss konar iðnað. Þá er þ a r  nokkuð stórt sveita- 
þorp, Þykkvibærinn, með sín góðu framleiðsluskilyrði vegna Safamýrar. Vest- 
m annaeyjar m unu nota mikið afl til ljósa og hitunar, auk  þess m un þurfa  mikið afl 
þar til ýmiss konar iðnaðar.

Virkjun Tungufoss er fyrirtæki, sern m un bera sig fjárhagslega. Það er því 
áhættulaust að gefa ríkisábyrgð fyr ir  þeirri upphæð, sem farið er fram  á í frum- 
varpinu, enda verða eignir fyrirtækisins sem baktrygging fyr ir  upphæðinni. Nú er 
unnið að fullkomnari og enn nákvæm ari fu llnaðarteikningum  og kostnaðaráætlun 
fyrir  v irk jun  á  Tungufossi en hinni, sern áður var fengin, og m un þeirri áætlun verða 
lokið á þessum vetri. Ábyrgðarupphæðin er sett samkvæmt niðurstöðum  og áætlun, 
sem m un vera mjög nærri því, sem verða inun eftir þeirri áætlun, sem nú er verið 
að vinna að.


